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KARTA DO GŁOSOWANIA 

DLA OKRĘGU KONSULTACYJNEGO Nr 12 – Osiedle Granitowa 
Kwota dla okręgu w budżecie partycypacyjnym Bieruń 2016: 60 776,00 zł 

 

Proszę przyznać liczbę od 0 do 10 punktów dla wybranych projektów. 
Proszę pamiętać, iż łącznie dysponuje Pani/Pan 10 punktami. 

 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 
Szacunkowy 

koszt w zł 
TWÓJ GŁOS 

1 

Iwona Horst KĄCIK URWISÓW 35.000,00 zł 
Proszę przyznać 
liczbę punktów 

dla tego projektu 

Data wpływu projektu: 29.07.2015 r. 
Streszczenie projektu: Projekt zakłada realizację placu zabaw dla dzieci. Ma na celu 
zagospodarowanie placu poprzez zakup: piaskownicy, zjeżdżalni do piasku, huśtawek 
(sprężynowych, wagowych), urządzeń zręcznościowych, ławek dla opiekunów oraz postawieniem 
drewnianego ogrodzenia. Celem jest integracja dzieci, dająca możliwość spędzania wolnego czasu 
na zabawie i minimalizowanie konfliktów pomiędzy mieszkańcami z powodów braku miejsca 
przeznaczonego dla dzieci. 
Lokalizacja: Teren między Wspólnotą Mieszkaniową 5, 5A-5E, ul. Warszawską i boiskiem. 

 

2 

Edward Tomera WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA 9 000,00 zł 
Proszę przyznać 
liczbę punktów 

dla tego projektu 

Data wpływu projektu: 11.08.2015 r. 
Streszczenie projektu: Projekt dotyczy wymiany nawierzchni chodnika położonego  
na ul. Granitowej nr 26, 26 A-B, którego obecny stan techniczny stwarza zagrożenie utraty 
zdrowia jego użytkowników. Wymiana chodnika ma na celu bezpieczeństwo mieszkańców. 
Lokalizacja: ul. Granitowa 26,26 A-B. 

 

3 

Monika Cieciak BEZPIECZEŃSTWO NA PLACACH ZABAW 60.776,00 zł 
Proszę przyznać 
liczbę punktów 

dla tego projektu 

Data wpływu projektu: 14.08.2015 r. 
Streszczenie projektu: Projekt dotyczy wymiany nawierzchni placu zabaw ze żwirowej na puzzle 
piankowe, które są bardziej bezpiecznym i przyjaznym podłożem dla bawiących sią dzieci. Obecna 
nawierzchnia budzi wiele zastrzeżeń – ponieważ doprowadza do urazów i stłuczeń w trakcie 
dziecięcej zabawy. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych. 
Lokalizacja: ul. Granitowa 30-40. 

 

4 

Stanisław Jurecki 
AKTYWNOŚĆ POD CHMURKĄ DLA ZDROWIA I KONDYCJI - 

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 
36.600,00 zł 

Proszę przyznać 
liczbę punktów 

dla tego projektu 

Data wpływu projektu: 19.08.2015 r. 
Streszczenie projektu: Projekt zakłada utworzenie siłowni zewnętrznej. Zakłada zakup i montaż  
6 urządzeń do ćwiczeń: 3 szt. - na placu zabaw przy ul. Granitowej nr 60-70 oraz 3 szt. na plac 
zabaw przy ul. Granitowej nr 30-40. Jej celem jest całoroczne funkcjonowanie umożliwiające 
poprawę zdrowia i kondycji mieszkańców. 
Lokalizacja: Place zabaw: ul. Granitowa 60-70 oraz 30-40. 

 

5 

Bożena Mączka MINIPARK - ZIELONA GRANITOWA 60.776,00 zł 
Proszę przyznać 
liczbę punktów 

dla tego projektu 

Data wpływu projektu: 20.08.2015 r. 
Streszczenie projektu: Celem projektu jest stworzenie zielonego zakątka, którego całoroczne 
przeznaczenie i spełniające rekreacyjno- relaksacyjne funkcje mają służyć mieszkańcom osiedla. 
Zakłada zakup 12 szt. ławek, 4 szt. koszy na śmieci, wykonawstwo - z kostki brukowej alejki 
spacerowej, zakup wraz z zasadzeniem drzew i krzewów oraz zasiewem trawy. 
Lokalizacja: Działka 522/4 oraz część działki 604/4. 
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6 

Kamil Wronikowski KALISTENIKA 40.110,30 zł 
Proszę przyznać 
liczbę punktów 

dla tego projektu 

Data wpływu projektu: 20.08.2015 r. 
Streszczenie projektu: Projekt o profilu sportowym, polegający na zamontowaniu urządzeń  
do kalisteniki, polegającej na treningu z własną masą ciała. Mający na celu promocję 
zapomnianych i niedocenianych ćwiczeń bez obciążeń, na świeżym powietrzu, niosących szereg 
korzyści dla zdrowia i kondycji. Przedstawiona koncepcja zestawu urządzeń umożliwi trenowanie 
osobom z doświadczeniem oraz początkującym. 
Lokalizacja: Teren zielony między Wspólnotą Mieszkaniową 5, 5A-5E a ul. Granitową (od strony 
bramy nr 3 KWK Piast). 

 

7 

Renata Kłoska WYMIANA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW 60.776,00 zł 
Proszę przyznać 
liczbę punktów 

dla tego projektu 

Data wpływu projektu: 21.08.2015 r. 
Streszczenie projektu: Projekt mający na celu poprawę bezpieczeństwa najmłodszych na placu 
zabaw poprzez wymianę nawierzchni z kamienistej na poliuretanową (zwaną również bezpieczną 
nawierzchnią). Obecne podłoże jest dość kamieniste, dzieci nie dość, że często upadają raniąc się, 
to jeszcze niszczą przy tym swoją odzież. 
Lokalizacja: ul. Granitowa - plac zabaw przy garażach. 

 

PAMIĘTAJ! SUMA WSZYSTKICH PUNKTÓW NA KARCIE NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 10 pkt. 10 pkt 

 

* Oświadczam, że w dniu oddania głosu mam ukończone 16 lat, zamieszkuję pod wskazanym poniżej adresem, a dane, które 
zawarłam/zawarłem w karcie do głosowania są zgodne z prawdą. Jednocześnie jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego. 
** Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do opracowania wyników głosowania w ramach prowadzonych konsultacji 
wydatków z budżetu Miasta Bierunia, czyli Budżetu Partycypacyjnego. 
*** Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści 
swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. 

Imię i Nazwisko głosującego Adres zamieszkania PESEL Podpis 
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INSTRUKCJA GŁOSOWANIA 

Głosowanie odbywa się w dniach od 19 do 24 października 2015 r.: 

a) osobiście, poprzez złożenie karty do głosowania w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu,  

ul. Rynek 14 lub w Punkcie Konsultacyjnym wyznaczonym dla danego okręgu konsultacyjnego, 

b) korespondencyjnie, poprzez przesłanie karty do głosowania na adres: Urząd Miejski w Bieruniu,  

43-150 Bieruń, Rynek 14. O ważności karty do głosowania decyduje data stempla pocztowego, 

c) elektronicznie, poprzez zeskanowanie i przesłanie karty do głosowania za pomocą poczty e-mail na 

adres urzad@um.bierun.pl lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej  

e-PUAP lub poprzez formularz on-line na stronie www.twojbudzet.bierun.pl  

Głosowanie odbywa się na karcie do głosowania dla danego okręgu konsultacyjnego poprzez 

rozdysponowania przy odpowiednich projektach liczby 10 punktów, jakimi dysponuje każdy mieszkaniec. 

Przekroczenie progu 10 pkt. oznaczać będzie nieważność głosu. Oznacza to, iż każdy projekt może dostać 

ocenę w skali od 0 do 10, ale suma wszystkich punktów na karcie nie może przekroczyć 10 pkt. 

Każdy mieszkaniec okręgu konsultacyjnego może głosować wyłącznie raz. W przypadku zagłosowania  

w dwóch lub więcej okręgach konsultacyjnych lub poprzez oddanie głosu dwa razy w danym okręgu, 

głosy te uznaje się za nieważne. 

Głosowanie jest jawne, a każdy mieszkaniec biorący udział w głosowaniu oświadcza, że ma ukończone  

16 lat i dane, które zostały zawarte w karcie do głosowania są zgodne ze stanem faktycznym. 

Brak imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL i podpisu pod oświadczeniami znajdującymi się 

pod listą projektów o treści: „Oświadczam, że w dniu oddania głosu mam ukończone 16 lat, zamieszkuję 

pod wskazanym poniżej adresem, a dane, które zawarłam/zawarłem w karcie do głosowania są zgodne z 

prawdą. Jednocześnie jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego” oraz „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) wyrażam zgodę  

a przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do opracowania wyników głosowania 

w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta Bierunia, czyli Budżetu Partycypacyjnego. 

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie 

dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz 

Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14” powoduje uznanie głosu za nieważny. 
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